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Eindtijd
Voorzitter
Griffier/secretaris
Aanwezige leden

Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Mw. M. Kilic-Karaaslan
Mw. J.N. de Zwart-Bloch, mw. A.M. Kennis, mw. E.J.M. Boersen-de
Jong, dhr. G.C. Knoop, mw. M. Kilic-Karaaslan

Afwezige leden

1.

Portefeuillehouder Burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

1.a.

Besluitenlijst 23 april 2019
Besluitenlijst conform vastgesteld.

1.c.

Vaststellen Uitvoeringsprogramma 2019 Blaricum OFGV
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om het Uitvoeringsprogramma 2019 Blaricum van de OFGV
vast to stellen.
Besluit: conform
Conform advies wordt besloten het Uitvoeringsprogramma 2019 Blaricum van de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV) vast to stellen.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

3.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

3.a.

Vaststelling wijzigingsplan Eemnesserweg 2
Korte inhoud: Op het perceel aan de Eemnesserweg 2 is recent gestopt met een kleinschalig
agrarisch bedrijf. De huidige eigenaar heeft gevraagd om de bestemming to wijzigen zodat de
monumentale boerderij die formeel een bedrijfswoning is, de status van reguliere zelfstandige
woning kan krijgen. Het ontwerp wijzigingsplan om de bestemming 'Agrarisch' to wijzigen in de
bestemmingen 'Tuin' en 'Woven-2' heeft ter inzage gelegen en daartegen zijn er geen
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zienswijzen ingediend. Daarom ligt het plan nu voor vaststelling.
Conform advies wordt besloten het wijzigingsplan `Eemnesserweg 2' met code
NL.IMR0.0376.Eemnesserweg-Va01' uast to stellen.

3.b.

Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 - gemeente Blaricum
Korte inhoud: De gemeenteraden van de regio Gooi en Vechtstreek wordt voorgesteld de
Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 vast to stellen. Separaat worden de
colleges van burgemeester en wethouders na vaststelling van de verordening voorgesteld de
uitvoering van de Huisvestingsverordening 2019 to mandateren aan de regionale
woningcorporaties en om de uitvoering van de urgentieregeling to mandateren aan de Regio
Gooi en Vechtstreek, zodat de huidige uitvoeringspraktijk kan worden gecontinueerd.
Conform advies wordt besloten de raad voor to stellen in to stemmen met de
Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 - gemeente Blaricum, volgens bijgevoegd
raadsvoorstel.

3.c.

Regionale zienswijze openbaar vervoer concessie Gooi en Vechtstreek 2021
Korte inhoud: Door de gezamenlijke portefeuillehouders verkeer en vervoer van de Gooi en
Vechtstreek gemeenten en van Eemnes is een gezamenlijke regionale reactie voorbereid aan
de provincie N-H over het concept programma van eisen voor de aanbesteding van de
openbaar vervoer concessie Gooi en vechtstreek, ingaande juli 2021. Vanuit de regio zal na
akkoord van alle colleges de zienswijze worden verstuurd aan de provincie. Met de
bijgevoegde informatie brief kunnen vanaf 2 mei de raden geinformeerd worden.
Conform advies wordt besloten
1. In to stemmen met de regionale zienswijze Openbaar Vervoer Concessie 2021;
2. De raad op donderdag 2 mei to informeren met bijgevoegde informatiebrief.

3.e.

Projectopdracht vervanging openbare verlichting Blaricum dorp
Korte inhoud: De openbare verlichting in Blaricum dorp is verouderd en dient vervangen to
worden door LED verlichting. Voorgesteld wordt deze vervanging projectmatig op to pakken.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de projectopdracht Vervanging openbare
verlichting Blaricum dorp.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 9 mei 20199 mei 2019
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